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Z HISTORIE BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE 
A short history of the Czech (Czechoslovak) Bryological-Lichenological Section

Ivan N o v o t n ý

Založení sekce předcházelo několik setkání bryologů. První tzv. bryologické semináře se konaly 
ve Slezském muzeu v  Opavě (1964 a 1974), další vB udišově (1984 a 1986). Významným 
setkáním kryptogam ologů bylo i mezinárodní Kryptogamologické symposium, které uspořádal 
F.Hindák v  r. 1978 ve Smolenicích. Druhého setkání bryologů v Budišově se zúčastnilo již 
17 bryologů a většina účastníků tehdy cítila potřebu vytvoření sekce. Při jednání v Praze navrhl 
T.Herben, abychom se spojili s lichenology a  krátce nato podalo 20 členů tehdy Československé 
botanické společnosti hlavnímu výboru žádosti o založení samostatné sekce. Hlavní výbor je  
doporučil a  valné shromáždění bryologicko-lichenologickou sekci zřídilo dne 29. února 1988. 
Zájemci o  členství se v  dubnu sešli a zvolili výbor sekceve složení: předseda - V.Pospíšil, 
m ístopředseda - I.Pišút a jednatel - I.Novotný. Po pěti letech začal pracovat v  roce 1993 nový 
výbor; předsedou se stal J.Liška, místopředsedy AXackovičová a J.Váňa a tajemníkem Z.Soldán.

Poutem  mezi členy naší sekce byl vždy také zpravodaj Bryonora. Redaktory jsou Z.Soldán 
a J.Liška. Zpočátku vycházela Bryonora cyklostylovaná na formátu A4 a od pátého čísla v r. 1990 
se změnil form át a zpravodaj získal dnešní podobu. Každý rok vycházejí dvě čísla zpravodaje, 
výjimkou byl r. 1992, kdy jak o  další samostatné číslo vyšel sborník referátů ze 4. bryologicko- 
-lichenologických dnů ve Smolenicích.

K aždoročně se konají bryologicko-lichenologické dny. První z nich se uskutečnily na podzim 
roku 1988 ve Sv. Jure pri Bratislavě, organizátory byli A-Lackovičová, EX isická a  I.Pišút. Byla 
to milá akce, jejíž náplň tvořil seminář a  dvě exkurze. Setkání se konalo při příležitosti 50. výročí 
úmrtí lichenologa A.Zahlbrucknera; zúčastnilo se 25 osob, z  toho 4 ze zahraničí. Následující rok 
organizoval tyto dny J.D uda v  Opavě u  příležitosti 125. výročí založení Slezského muzea, 
zúčastnilo se  18 osob. V  roce 1990 jsm e se sešli na 3. „dnech“ v  Třebíči v  rámci oslav stoletého 
výročí narození J.Suzy a  150. výroči narozeni A.Obomyho, organizátorem byl V.Pospíšil, 
zúčastnilo se  asi 20 osob. Č tvrté bryologicko-lichenologické dny se konaly ve Smolenicích 
formou mezinárodního setkání (24 účastníků z ČSFR a 11 ze zahraničí). Následující setkání 
v  r. 1992 proběhlo v K rkonoších (organizovali Z.Soldán a J.Liška) za účasti 24 osob. Šesté 
bryologicko-lichenologické dny připravili R.Šoltés a Z.Kyselová v  Tatranské Lomnici ve 
Vysokých Tatrách. Sešlo se zde 18 domácích a 5 zahraničních účastníků. Těžiště spočívalo jako 
tradičně v  exkurzích, diskusích a neformálních setkáních. V Loučné nad Děsnou v Jeseníkách se 
na 7. bryologicko-lichenologických dnech sešlo 25 účastníků, ze zahraničí to byl pouze P. Scholz 
a E .Lisická zastupovala kolegy ze Slovenska. V  r. 1995 uspořádala 8. setkání v  Českém 
středohoří L.Něm cová a zúčastnilo se opět 25 osob. Při 9. setkání se na Jihlavsku sešlo již  
40 účastníků, organizačně se podíleli I.Novotný a I.Růžička. Toto setkání naznačilo nárůst 
nových mladých zájemců, a  tak  se na jubilejních 10. bryologicko-lichenologických dnech v Bílých 
Karpatech sešel rekordní počet 43 účastníků.

Od roku  1994 se konají také jarní setkání, která jsou určená především pro studenty 
vysokých škol. První z nich zajistil B .Gruna v  Podyjí a celkem se sešlo 21 osob. Další jarní setkání 
se uskutečnilo v příjemném prostředí zálesácké chaty nedaleko Rajnochovic v Hostýnských 
vrších, vše potřebné pro 16 účastníků zajistil Z.Hradílek. Třetí setkání tohoto druhu připravil 
J.Halda v  Orlických horách a zúčastnilo se 25 osob včetně 3 rakouských lichenologů. Čtvrté jam i 
setkání připravila B.Buryová ve Slavkovském lese a sešlo se rekordních 36 účastníků!

Další důležitou aktivitou naší sekce jsou  určovací kursy, pořádané na různých úrovních. 
Jednak to  byly kursy pro pokročilé (bryologické kursy byly zaměřené na r. Sphagnum, Scapania, 
Fissidens, Didymodon, č. Ditrichaceae, č. Polytrichaceae a Plagiotheciaceae', z lišejníků to byl 
kurs zam ěřený na r. Cladonia), jednak kursy určování mechorostů a lišejníků pro středně 
pokročilé nebo pro začátečníky; některé kursy byly pořádány též pro učitele.


